
Nagradno turistično vprašanje

V pričakovanju pomladi in urejanja okolja
Več kot enomesečno pustno dogajanje na Ptujskem se Je 4. marca izteklo. Organizatorji v tem času že seštevajo pluse in minuse po-
sameznih dogodkov in Kurentovanja kot celote, da bo lahko 55. prireditev še kakovostnejša.

V teh dneh pa so se že zače-
le aktivnosti na pomladansko
čiščenje okolja, že tradicio-
nalni projekt Turistične zveze
Slovenije, in nekatere druge,
med katerimi je tudi fotograf-
ska razstava zgodovinskih
mest Slovenije, pobudo zanjo
so dali Ptuj, Piran in Škofja
Loka, ki bo od 24. do 28. mar-
ca v evropskem parlamentu,
pri organizaciji pa sodelujejo
tudi evropski poslanci iz Slo-
venije.

Turistično društvo Ptuj pa
se je v prejšnjem tednu na po-
vabilo koprivniško-križevske
županije, ki je postala članica
skupnosti Alpe - Adria, vklju-
čila v mednarodni kulturni
projekt pod njenim okriljem
- likovno kolonijo - v kateri
naj bi sodelovali po trije sli-
karji naivci iz Avstrije, Slove-
nije, Madžarske in Hrvaške.
Poimenovali so jo Srce naive,
potekala pa bo v Hlebinanh
konec maja in na začetku ju-
nija letos. Ptujčani so sprejeli

tudi povabilo za sodelovanje
na Večeru zlatih vin, na kate-
rem bodo sodelovali najboljši
vinarji iz Avstrije, Madžarske,
Hrvaške in Slovenije. Sicer pa
ima sodelovanje TD Ptuj s ko-
privniško-križevsko županijo
že globoke korenine, začelo
se je pred leti. Z njihovo po-
močjo so Ptujčani pred nekaj
leti lahko občudovali tudi ve-
liko velikonočno jajce, ki so ga
poslikali naivci in krasi že več
velikih mest po svetu. Po nji-
hovem zgledu so izdelali svo-
je jajce, ki ga je poslikal Toni
Hamler.

Večinoma pa se v tem času
turistični subjekti že pripra-
vljajo na poletno sezono. Ak-
tivnosti potekajo tudi že na
Ptujskem jezeru, kjer se ura-
dno sezona začne v začetku
maja. MO Ptuj kot pridružena
upravičenka projekta Live-
drava, sklep o tem so ptujski
mestni svetniki sprejeli ju-
nija lani, je začela postopke
za pridobivanje gradbenega

dovoljenja za postavitev orni-
tološke opazovalnice, ki pred-
stavlja začetek naravoslovne
ponudbe, njen delež v projek-
tu pa je tudi izdelava štirih iz-
obraževalnih tabel o pomenu
Ptujskega jezera z naravoslov-
nega vidika. Celotna vrednost
postavitve opazovalnega stol-
pa in izobraževalnih tabel je
nekaj manj kot 76 tisoč evrov,
od tega znaša prispevek EU in
države slabih 41 tisoč evrov.
Opazovalni stolp naj bi po-
stavili še letos. Ker gre za gra-
dnjo na vodnem zemljišču, je
pridobivanje gradbenega do-
voljenja zelo zahtevno, poleg
tega pa gradnja ne more po-
tekati v vsakem letnem času.
V pripravi so tudi že vloge za
postavitev informacijskih ta-
bel o pomenu Ptujskega jeze-
ra z naravoslovnega vidika. Te
bodo postavili ob samem stol-
pu, pri gostilni Ribič, na Ranči
in v Markovcih. Opazovalni
stolp, katerega lastnica bo MO

Ptuj in bo tudi upravljala, bo
omogočil dobro opazovanje
jezerskih ptic, dostopen bo iz
Ptuja in okoliških krajev peš
in s kolesom. Vsa potrebna
dovoljenja za začetek gradnje
ornitološke opazovalnice naj
bi pridobili do poletja, so po-
vedali v Mestni hiši na Ptuju.

Nagradno za pravilen odgo-
vor na predzadnje nagradno
turistično vprašanje bo preje-
la Mafija Arnuga, Trnovska
vas 49, ki je pravilno odgovo-
rila, da je bilo prvo Kurento-
vanje organizirano leta 1960.
Danes sprašujemo, kdaj se
uradno začne sezona na Ptuj-
skem jezeru. Nagrada za pravi-
len odgovor je knjiga Sodobna
zgodovina Ptuja - tretja pet-
letka, avtorjev Aleša Gačnika
in Borisa Miočinoviča, ki jo
je izdala družba Radio-Tednik
Ptuj. Odgovore pričakujemo
v uredništvu Štajerskega te-
dnika, Osojnikova 3, do 22.
marca.

Prve aktivnosti v okviru tradicionalnega spomladanskega ureja-
nja okolja so se že pričele.
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